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Materiały:
1. Gotowa wiązka Półki/Osprzęt 1 kpl.

2. Obudowa konektora ON4- ilość zależna od zabudowy-zdj. nr  1.4 i 2.2

3. Obudowa konektora OK4- ilość zależna od zabudowy-zdj. nr  1.4 i 2.2

4. Obudowa konektora ON2- ilość zależna od zabudowy-zdj. nr 2.2

5. Obudowa konektora OK2- ilość zależna od zabudowy-zdj. nr 2.2

6. Konektory J6- ilość zależna od zabudowy

7. Konektory E6- ilość zależna od zabudowy

8. Panele- ilość zależna od zabudowy
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1.Wprowadzenie
W instrukcji Rozmieszczenie Instalacji Elektrycznej pokazane zostały drogi 
przebiegu poszczególnych wiązek, które trzeba było położyć przed zabudową 
tapicerską. Poniżej pokażę jak przebiegają wiązki którymi będziemy się zajmować.

   zdj. nr 1
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Wiązka Półka/Osprzęt
Wiązka ta służy do połączenia wszystkich paneli i gniazd USB zamontowanych w 
półce nad głowami pasażerów z „Wiązką Półki/Radio”. 

    zdj. nr 2

2.Przygotowanie paneli

„Wiązka Półki/Osprzęt” mają gotowe kostki w postaci obudowy konektora ON4 (4 
piny)-zdj. nr 2.1  do połączenia z głośnikiem w panelu, jak też po 2 pojedyncze 
konektory do  każdego z gniazd USB-zdj. nr 2.2.
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   zdj. nr 2.1                                                  zdj. nr 2.2

Niestety panele w zależności od modelu te połączenia mają różne i wymagają 
dopasowania do wiązki.

zdj. nr 2.3
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Na zdj. nr 2.3 panel A posiada dwie kostki (6 i 2 pinowe), które trzeba rozebrać i 
zamontować obudową konektora OK4 (męską).  

Wycinamy przewody 
szary, niebieski i biały z
kostki 6-cio pinowej-zdj.
nr 2.3.A, a resztę
przewodów montujemy w
obudowę 4 pinową. 

Zdjęcie nr 2.4-
przedstawia sposób
dopasowania do”Wiązki 
Półki/Osprzęt” (widok
kostek od strony
wkładania przewodów).

                                            zdj. nr 2.3.A

      zdj. nr 2.4
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Panel B zdj. nr  2.3 fabrycznie wyposażony jest w dwie kostki- 4 i 2 piny- które też 
trzeba przerobić. 

Z Obudowy 4-
pinowej wypinamy i
wycinamy przewody 
szary i biały-zdj. nr
2.3.B.  

                                     zdj. nr 2.3.B

Wypinamy przewód biały i czarny z kostki 2-pinowej i wpinamy w kostkę  4-pinową 
w miejsca wyciętych przewodów (patrz  zdj. nr 2.4-kostka montowana na panelu).

Panel C zdj. nr 2.3 też ma
dwie kostki-3 i 2 piny. Te
obudowy rozbieramy i
pozbywamy się przewodu 
niebieskiego-zdj. nr 2.3.C.

                                       

                                            zdj. nr 2.3.C

Pozostałe montujemy w kostkę 4-piny  jak na zdj. nr 2.5.
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                     zdj. nr 2.5

I jeszcze jeden model panela-zdj. nr 2.6. 

  zdj. nr 2.6
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W tym modelu znajdziemy zarobione  przewody takie jak:

• biały (głośnik+)

• czarno-czerwony (głośnik -)

• czerwono-niebieski x2 (+)

• brązowy i brązowo-niebieski (-)

• biało-zielony

• czerwony

Dwa ostatnie przewody tj. 
biało-zielony i czerwony 
eliminujemy, a pozostałe 
montujemy w obudową 4-
pinową jak na zdj nr 
2.7(widok kostek od 
strony wkładania 
przewodów).

    zdj. nr 2.7
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3.Montaż i podłączenie gniazd USB
  

W półkach obok paneli montowane są gniazda USB-zdj. nr 3.1. 

      zdj. nr 3.1

Jak wcześniej pisałem „Wiązka Półki/Osprzęt” ma osobne przewody-fioletowy i 
brązowy zakończone konektorami do połączenia z gniazdami USB.

zdj. nr 3.2
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Podłączenie  polega na odpowiednim nasunięciu przewodów na końcówki gniazda 
USB, tzn. fioletowy na (+), a brązowy na (-). Bieguny (+) i (-) gniazda USB pokazuje
zdj. nr 3.2

4. Ułożenie wiązki Półki/Osprzęt w półce i
zarobienie kostkami

„Wiązkę Półki/Osprzęt” umieszczamy w półkach pojazdu. Na zdj. nr 4.1 widzimy 
wiązkę czekającą na podłączenie z panelami i gniazdami USB.

     zdj. nr 4.1

Widać też część, którą trzeba zarobić kostkami i połączyć z „Wiązką Półka/Radio”. 
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Zastosować tu możemy kostkę 4 i 2 pinową-zdj.
nr 4.2

                                                                               

                                                                                 zdj. nr 4.2

   

Przewody w kostkach 
wpinamy podobnie jak przy
przerabianiu paneli (tu też 
stosujemy obudowę 
konektora OK4-męską)-

zdj. nr 4.3                            

     zdj. nr 4.3
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  Gniazda USB zasilimy kostkami 2 pinowymi zarabiając przewody-fioletowy(+) i 
brązowy(-)-zdj. nr 4.4.

           zdj. nr 4.4

W tan sposób połączyliśmy gniazda USB lewej i prawej półki ze stronami wiązki 
Półka/Radio.

Teraz kostkami 4 pinowymi ON-4(żeńska) uzbroimy odnogi „Wiązki Półka/Radio” i 
połączymy stronę prawą i lewą „Wiązki Półki/Osprzęt”.

               

                         zdj. nr 4.5
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Na zdj. nr 4.5 widzimy prawą końcówkę „Wiązki Półka/Radio”, z której interesują 
nas następujące kolory:

• czarny(-) x 2

• czerwono żółty(+)

• biało-niebieski(głośnik+)

• biały(głośnik-)

• fioletowy

     

Ponieważ wykorzystaliśmy już 
fioletowy i 1 czarny (USB)
zajmiemy się pozostałymi, wpinając
je tak aby były zgodne z obudową
założoną na „Wiązkę
Półki/Osprzęt”-zdj. nr 4.6.

                                                            zdj. nr 4.6  

 

 

Przechodzimy na stronę lewą zdj.
nr 4.7 i kolory przewodów, które
nas interesują to:

                                                      zdj. nr 4.7 
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• czerwono-żółty(pętla+)

• czarny  (pętla-)

• biało-czerwony(głośnik+)

• biały(głośnik-)

• fioletowy(pętla)

  

Z tej strony wykorzystaliśmy też 
fioletowy(pętla) i czarny(pętla) do
gniazd USB.  Omawiane przewody
w pętlach rozcinamy i łączymy w
jeden pin. Zarabiamy obudowę
konektora podobnie ja na stronie
prawej-zdj. nr 4.8 -z jedną
różnicą-przewód czarny(-) stanowi
wspólną masę z USB, lub
pobieramy masę z półki.

  

                                                            zdj. nr 4.8 
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5. Połączenie wiązki Półki/Osprzęt z
wiązką Półka/Radio i Centralką

W poprzednim rozdziale zarobiliśmy końcówki „Wiązek Półki/ Osprzęt” i 
„Półka/Radio” aby można je było ze sobą połączyć. Pozostał połączyć „Wiązkę 
Półka/Radio” z „Centralką Sterowniczą”-zdj. nr 5.1.  

zdj. nr 5.1

 W tym miejscu omówiliśmy wszystkie funkcje „Wiązki Półki/Osprzęt”, natomiast 
łącząca ją „Wiązka Półka/Radio” pojawi się jeszcze w innych materiałach.
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